
4 días  de formación e obradoiros  para a procura de novas solucións 
aos retos económicos, sociais, culturais e medioambientais de 
Tomiño. Unha oportunidade para construir comunidade, aprender 
novas ferramentas para innovar  e facer realidade as ideas. 

Baixo a metodoloxía “aprender facendo”, os obradoiros están 
orientados á consecución de novas habilidades e actitudes a través 
do intercambio, a conversa e especialmente a través da 
experimentación. Non se trata só de explicar conceptos, senón de 
que as persoas participantes descubran o seu potencial cara a un 
emprendemento sostible e fagan tanxibles as súas ideas.

Enchete de inspiracion: Nacen novas ideas e outras 
fusiónanse, xorden sinerxías... o obxectivo é que regreses a casa 
con novos proxectos para emprender.

Faite oir: É un escenario perfecto para expoñer as túas 
inquedanzas , dar a coñecer as túas opinións e por que non?, que o 
teu proxecto chegue aos oídos de outras persoas que poidan darche 
novas perspectivas. 
 
Escoita: Descobre outros puntos de vista, novas perspectivas de 
colegas e profesionais doutras disciplinas.

Experimenta: Non se trata de falar, senón de facer; de descubrir 
novos camiños a través da experimentación e o traballo colaborativo.

INFORMACION E INSCRICIONS:
omix@tomino.gal

T: 986 62 20 01
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*De forma colectiva, 
identificaranse os retos do 
territorio que podan ser resoltos 
a través de novas ideas 
emprendedoras ou iniciativas 
sociais.

*As persoas participantes 
escollerán o reto co que se 
sintan máis identificadas, 
formando grupos de traballo de 
4-5 persoas. Os ditos grupos 
manteranse co gallo de 
traballar conxuntamente 
durante todo o itinerario.*

Quen pode participar?

- Mocidade (principalmente de Tomiño e Vila Nova de Cerveira) que desexe ser axente activo do territorio a través de proxectos emprendedores, 
sociais e/ou culturais
- Persoas con inquietudes e iniciativa que queran implicarse na procura de solucións e novas oportunidades para os retos locais.
-  Xente emprendedora que desexe repensar o seu negocio e facelo máis competitivo mediante técnicas innovadoras
- Persoas desempregadas que precisen reciclarse para acceder ao mundo laboral por conta propia ou allea.
- Persoas empregadas que precisen adquirir capacidades para afrontar os novos retos do mercado laboral. 


